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eredményeiről nyújtunk tájékoztatást.
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1. A kiemelt projektről
A TÁMOP 5.4.1-12/1 kiemelt projekt második negyedéves működése során a
projektet megvalósító pillérekben megkezdődött a szakmai feladatok végrehajtása.
A tartalomszabályozás és tevékenységadminisztráció témájához kapcsolódóan a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer hét területén a szolgáltatások jelenlegi gyakorlatának feltérképezése folyik. E munka keretében a gyermekvédelem, a szociális alapszolgáltatás, az idősellátás, a pszichiátriai ellátás, a
szenvedélybeteg ellátás, a fogyatékos és a hajléktalan ellátás területén működő
intézménytípusokban végzett tevékenységekről készül elemzés. Az ellátási tevékenységek a végrehajtás során egymást követő szolgáltatási elemeken keresztül
is meghatározásra kerülnek.
Az elemzés feltárja a szolgáltatási rendszer egyes területein jelentkező szükségleteket, a meglévő intézménystruktúra azokra adott és a kielégítetlen ellátási
igényeket. A munkafolyamat célja, hogy a projekt további szakaszaiban a szolgáltatási tevékenységek tartalmát és gyakorlati megvalósítását egységesítő, szabályozó dokumentumok készüljenek.
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Az ellenőrzési és fogyasztóvédelmi keretek kidolgozása téma e szakaszban induló feladata a fogyasztóvédelmi gyakorlatok felmérése. Ez a szociális és
gyermekvédelmi területen szerzett hazai és nemzetközi tapasztalatok és a társágazatok fogyasztóvédelmében kialakított jó gyakorlatok összegyűjtésével valósul meg. Az összegyűjtött tapasztalatok vizsgálatát követően kerül sor a hazai
szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes fogyasztóvédelmi keretének kialakítására.
A szociálpolitikai tervezéséhez, és elosztási rendszeréhez modellezett alternatívák kidolgozása téma feladata annak vizsgálata, hogyan képes a jelenlegi intézményrendszer a felmerülő egyéni szociális szükségleteket felmérni és ellátni; illetve mely szükségletek ellátására nincs jelenleg megfelelő szolgáltatás.
A projekt másik, e témán keresztül megvalósuló tevékenysége az eltérő területi
igényekre szabott szolgáltatásszervezési rendszer megtervezése. A tervezés célja,
hogy az ágazat a források és kapacitások optimális elosztásával, átcsoportosításával képes legyen a helyi szolgáltatási szükségletek kielégítésére.
A témán belül a projekt második negyedévében a gyermekvédelmi szakértői bizottságok jelenlegi gyakorlatának felmérése és az egységes eljárásrend kidolgozása kezdődött el. A tevékenység célja, hogy a gyermekvédelmi ellátás eljárása
során használt vizsgálati rendszer lehetővé tegye a szakellátásba bekerülő gyermekek állapotának és ellátási szükségleteinek felmérését és nyomon követését.
A gyermekek gondozási szükségleteinek és állapotának pontos mérése támpontot jelent a legmegfelelőbb ellátás, illetve gondozási hely kiválasztásához.
A szakértői bizottságok egységes eljárásrendje és értékelési rendszere a biztosítéka annak, hogy a gyermekek az ország valamennyi bizottságánál azonos
szempontrendszer szerint, azonos minőségű vizsgálat révén megfelelő ellátáshoz
jussanak.
A projekt keretén belül a szolgáltatások fejlesztését, kapacitások megerősítését és tervezését szolgáló kutatások lebonyolítása kérdőíves és interjús
módszerekkel történik. A kutatásokból nyert információk közvetve és közvetlenül
szolgálják a szolgáltatások modernizációját.
A kutatások a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoportok tagjainak szociális szükségleteit mérik fel, és válaszokat keresnek arra a kérdésre, hogy milyen okokból veszik igénybe a szolgáltatásokat, illetve mennyire férnek hozzá
azokhoz.
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A kiemelt projekt során az alábbi kutatások valósulnak meg:
Roma kutatás: ez a 10 évente megismétlésre kerülő Kemény István-féle módszertanon alapuló adatfelvétel újabb hulláma. A mintába 7000, a környezete által
romának tartott személy kerül. A kutatás céljai között szerepel a romák társadalmi helyzetének, élethelyzetének, egészségügyi állapotának, és az elmúlt 10
évben ezekben bekövetkezett változásoknak a felmérése.
Az 50 évesnél idősebb korosztály, a hátrányos helyzetű településen élők, a többgyermekes háztartásokban élők, a képzetlen, illetve legfeljebb szakképesítéssel
rendelkező személyek, a mentális betegek, pszichiátriai problémákkal küzdők és
a szenvedélybetegséggel küzdő emberek szükségleteinek feltárása célcsoportonként 2000 fős lakossági reprezentatív mintán valósul meg.
Ezekben a kutatásokban a szociális szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
információkon túl a projekt adatokat kíván gyűjteni az említett célcsoportok élethelyzetéről, társadalmi problémáiról, családi erőforrásairól és lehetőségeiről.
A projektben megvalósuló, szintén 2000 fő megkeresésén alapuló családpolitikai
kutatás két részből áll. Az első rész a korábbi, „Hungarostudy” kutatás megismétléseként a magyar társadalom biológiai, pszichológiai és szociológiai jellemzőiről gyűjt adatokat. A kutatás második eleme a fiatal népesség házasulási és
gyermekvállalási hajlandóságát vizsgálja.
A mélyszegénységben élők célzott segítségére irányuló kutatás online kérdőíves
felméréssel valósul meg. Ennek során a mintába kerülő hátrányos helyzetű települések polgármestereinek, iskolaigazgatóinak, családgondozóinak véleményén
keresztül ismerhetjük meg az ott élők szociális helyzetét.
A projekt eredményeinek széleskörű megismertetését szolgáló tevékenységeken belül elkezdődtek a Szakmai Kollégium működésének megalapozását előkészítő munkálatok. A Szakmai Irányító Testület februárban fogadta el a
Kollégium ügyrendjét megalapozó koncepciót. A döntés értelmében a közeljövőben megkezdődhet a szakértői testület felállítása.
A Kormány 1257/2011. (VII.21.) számú határozatával elfogadta a fogyatékos
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiáját. Az első kiváltásra szolgáló európai uniós forrás a TIOP
3.4.1 kódszámú „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázati program.
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A projekt feladata, hogy az említett program kedvezményezettjeivel együttműködve, egy - a fogyatékos személyek társadalmi befogadását erősítő - országos
kampányt bonyolítson le. A kampány célja a fogyatékos személyekkel foglalkozó
szakemberek szemléletváltásának elősegítése, valamint a fogyatékos személyekkel kapcsolatos társadalmi előítéletek csökkentése.

2. Nyilvánosság
2012. november 29-én került sor a TÁMOP 5.4.1-12/1 kiemelt projekt nyitó rendezvényére. A konferencián a szociális szakma képviselői vettek részt. A résztvevők a programvezető és a projekt megvalósításában a tervezéstől kezdve résztvevő munkatársak által tartott előadásokból tájékozódhattak a projekt szakmai
célkitűzéseiről és tervezett tevékenységeiről.
A TÁMOP 5.4.1-12/1 kiemelt projekt 2012. november 30-án tartotta első sajtótájékoztatóját, amelyen a projekt munkatársai a projekt szakmai megvalósításáról
és várható eredményeiről számoltak be a sajtó képviselőinek. A média képviselői
a sajtótájékoztató meghívójához mellékelt sajtóanyagból is tájékozódhattak a
kiemelt projekt céljairól.
2013. január 26–án jelent meg a kiemelt projekt első sajtóközleménye, melyben
a nagyközönség a Magyar Nemzet napilapban értesülhetett a szociális szolgáltatások modernizálását célzó TÁMOP 5.4.1-12/1 kiemelt projekt célkitűzéseiről, és
a projekttel kapcsolatos további információk elérhetőségéről.
A projekt saját honlapja, a www.modernizacio.hu megújult felülettel várja az érdeklődőket. A folyamatosan új tartalmakkal bővülő felület lehetőséget ad a projekt előrehaladásában való tájékozódásra. A weboldalon keresztül elérhetőek az
előző projektszakasz produktumai is.
A honlapon az érdeklődők feliratkozhatnak a TÁMOP 5.4.1-12/1 kiemelt projekt
online hírlevelére, valamint megtekinthetik a projekt sajtóanyagait és a rendezvényekről készült fényképeket is.
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